Vedtekter for studentorganet Astrofysisk
fagutvalg ved Institutt for Teoretisk Fagutvalg
Fredag 12 April 2013
1 Disse reglene viker for statutt for organisering av studentene ved Det
Matematisk-naturvitskaplige fakultet, vedtatt på allmøte 22. November
2012.
2 Fagutvalget heter Astrofysisk fagutvalg (AFU). Det har som formål å
ivareta og fremme de interessene studentene ved eller tilknyttet Institutt
for Teoretisk Astrofysisk (ITA) har i henhold til ledelsen for Instituttet,
fakultetet og Universistetet i Oslo generelt.
3 AFU skal helst ikke ha mindre enn 3, og ikke flere enn 15 medlemmer.
Dersom det er nødvendig, kan det vedtas at AFU kan supplere seg selv
utover dette.
4 AFU blir valgt av en generalforsamling for de studentene som studerer ved
ITA. Dersom flere enn 2 kandidater stiller til valg til samme verv, blir det
valg ved avstemning. Urnevalg blir gjort dersom minst 20 prosent av de
oppmøtte på generalforsamlingen krever det. Medlemmene har normalt en
funksjonstid på 1 år, men den som har vært medlem i minst et år, kan la
seg gjenvelge for et semester. På en valg-generalforsamling skal det avtroppende AFU legge fram semesterberetning samt økomoni. Det skal holdast
et valg-generalforsamling en gang i året, som regel i høstsemesteret. Alle
AFU’s medlemmene blir valgt hver gang. AFU konstituerer seg selv etter
generalforsamlingen som holdes i begynnelsen av høstsemester.
5 En generalforsamling skal meldes minst 14 dager i forveien. Dato for generalforsamlingen vedtas av AFU, eller når minst 20 prosent av studentene
ved eller knyttet til ITA krever det. Generalforsamlingvedtak - bortsett
fra vedtekttendringer, gjøres med simpelt flertall.
6 AFU utnevner eller innstiller studentrepresentanter til Instituttets komiteer og utvalg i den grad disse ikke blir valgt på andre vis. AFU er
høringsorgan for Instituttet i de sakene som angår studentene. AFU tar
opp de sakene de vil fremme for Instituttet, Matematisk-naturvitenskapelig
studentutvalg og Studentparlamentet.
7 AFU velger leder, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær på generalforsamling. Utover dette konstituerer AFU seg selv.
8 AFU har møte ikke sjeldnere enn hver annen fullmåne. AFU kan ikke fatte
vedtak dersom ikke minst halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak
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blir gjort med simpelt flertall. Dersom to forslag får like mange stemmer,
teller lederens stemme dobbelt.
9 Disse vedtektene er vedtatt på ekstraordinært generalforsamling ved Instiutt for Teoretisk Astrofysisk fredag den 12 april 2013. De kan endres
av en generalforsamling ved Instiutt for Teoretisk Astrofysisk. Dersom
endring av vedtektene skal opp på et generalforsamling, skal dette stå i
møteinnkallinga, og endringsframleggene skal være tilgjengelige for alle
studenter ved ITA i minst 14 dager før møtet. Et vedtak om endring må
oppnå 2/3 flertall blant de som er til stede på møtet. Dersom noen krever generalforsamling for å ta opp forslag til endringer i statuttene, skal
endringer være levert til AFU minst tre uker før møtet.
10 Disse vedtekene skal vere tilgjengelige for alle studenter ved ITA.
11 AFU kan knytte til seg studenter fra andre institutt om disse virker egnet.
Disse blir valgt på vanlig måte.
12 AFU disponerer lesesalsplassene i kjelleren på ITA jamfør lesesplassreglementet.
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